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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over bevordering van de mobiliteit van werknemers in de Europese Unie
(2010/2273(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op de artikelen 21, 45 en 47 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie en de artikelen 15, 21, 29, 34 en 45 van het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie,

– gezien Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad betreffende het vrije verkeer van 
werknemers binnen de Gemeenschap1,

– gezien Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht 
van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie 
en hun familieleden2 en gezien het verslag over de toepassing van Richtlijn 2004/38/EG 
(COM(2008)0840) en de resoluties van de Raad van november 2007 en april 2009 
betreffende Richtlijn 2004/38/EG,

– gezien Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 
betreffende de erkenning van beroepskwalificaties3,

– gezien de mededeling van de Commissie van 6 december 2007 getiteld "Mobiliteit, een 
instrument voor meer en betere banen: het Europees actieplan voor arbeidsmobiliteit (2007-
2010)" (COM(2007)0773)

– gezien de mededeling van de Commissie van 18 november 2008 over het effect van het vrije 
verkeer van werknemers in de context van de uitbreiding van de EU (COM(2008)0765),

– gezien de mededeling van de Commissie van 16 december 2008 getiteld "Nieuwe 
vaardigheden voor nieuwe banen; anticipatie op en onderlinge afstemming van de 
arbeidsmarkt en -vaardigheidsbehoeften" (COM(2008)0868),

– gezien de mededeling van de Commissie van 13 juli 2010 getiteld "Het vrije verkeer van 
werknemers opnieuw garanderen: rechten en belangrijkste ontwikkelingen" 
(COM(2010)0373),

– gezien de strategie Europa 2020 en in het bijzonder de kerninitiatieven "Een agenda voor 
nieuwe vaardigheden en banen" en " Jongeren in beweging",

– gezien de conclusies van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 27 november 2008 
over "Misbruik en oneigenlijk gebruik van het recht van vrij verkeer van personen",

– gezien de conclusies van de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en 
Consumentenzaken van 9 maart 2009 over "De beroeps- en geografische mobiliteit van de 
beroepsbevolking en het vrije verkeer van werknemers in de Europese Unie",

                                               
1 PB L 257 van 19.10.1968, blz. 2.
2 PB L 158 van 30.4.2004, blz. 77.
3 PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22.
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– onder verwijzing naar zijn resolutie van 2 april 2009 over de problemen en perspectieven van 
het Europees burgerschap1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 18 december 2008 over het Europees actieplan voor 
milieu en gezondheid (2007-2010)2,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het thema "De 
resterende obstakels voor de mobiliteit op de interne arbeidsmarkt in kaart gebracht"3,

– gezien het follow-updocument van de Commissie betreffende richtsnoeren voor een betere 
omzetting en toepassing van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en
verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden 
(COM(2009)0313),

– gezien het ontwerp van het tussentijdse verslag over het vergelijkend onderzoek inzake de 
toepassing van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het 
grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, dat op 
verzoek van de Commissie juridische zaken is uitgevoerd door de Actie Service Europese 
Staatsburgers (ECAS),

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de adviezen van 
de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en de Commissie rechten 
van de vrouw en gendergelijkheid (A7-000/2011),

A. overwegende dat het recht om in een andere lidstaat te wonen en te werken een van de 
fundamentele vrijheden van de Unie en een elementair onderdeel van het burgerschap van de 
Unie vormt en wordt erkend door de Verdragen, maar dat de statistieken laten zien dat nog te 
weinig personen hun voordeel doen met dit recht, ondanks de specifieke initiatieven die zijn 
genomen om de mobiliteit van werknemers te bevorderen,

B. overwegende dat op dit moment slechts 2,3% van de EU-burgers in een andere dan de eigen 
lidstaat woont, maar dat 17% zichzelf in de toekomst in het buitenland ziet werken en 48% 
overweegt om bij ontslag een baan in een ander land of een andere regio te zoeken,

C. overwegende dat volgens de mededeling van de Commissie van 18 november 2008 mobiele 
werknemers van de landen die in 2004 en 2007 tot de EU zijn toegetreden een positief effect 
hebben gehad op de economieën van de lidstaten,

D. overwegende dat er geen negatieve effecten zijn gemeld in de lidstaten die de 
overgangsmaatregelen met betrekking tot het vrije verkeer van werknemers uit de lidstaten 
die in 2004 en 2007 tot de EU zijn toegetreden niet hebben toegepast, maar dat een aantal 
lidstaten heeft besloten in hun arbeidsmarkten beperkingen te blijven toepassen ten aanzien 
van onderdanen van Roemenië en Bulgarije,

E. overwegende dat er ondanks allerlei rechtshandelingen en programma's van de EU ter 

                                               
1 P6_TA(2009)0204.
2 PB C 45E van 23.2.2010, blz. 23.
3 PB C 228 van 22.9.2009, blz. 14.
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bevordering van het vrije verkeer van werknemers belemmeringen voor de volledige 
tenuitvoerlegging van deze fundamentele vrijheid bestaan (bijvoorbeeld sociale, wettelijke en 
administratieve belemmeringen, pover terugkeerbeleid dat niet tegemoetkomt aan de 
behoeften van migrerende werknemers, gebrek aan erkenning van ervaringen met mobiliteit, 
problemen met het vinden van werk door echtgenoten en partners, en trage erkenning van 
diploma's),

F. overwegende dat deze belemmeringen en beperkingen inbreuk maken op een grondrecht van 
werknemers, het herstel van de EU-economieën bemoeilijken en contraproductieve effecten 
kunnen hebben, zoals meer illegaal werk, een uitbreiding van de zwarte economie en 
uitbuiting van werknemers,

1. wijst erop dat in het verslag van de Commissie COM(2008)0840 melding wordt gemaakt van 
aanhoudende inbreuken door de lidstaten bij de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2004/38/EG, 
die betrekking heeft op de uitoefening van het recht van vrij verkeer van werknemers, en dat 
deze situatie aanleiding heeft gegeven tot talrijke individuele klachten, verzoekschriften en 
meer dan veertig parlementaire vragen, als gevolg waarvan de Commissie vijf
inbreukprocedures heeft ingeleid wegens onjuiste toepassing van de richtlijn;

2. verwelkomt mededeling COM(2010)0373 van de Commissie, waarin de huidige stand van 
zaken met betrekking tot het vrije verkeer van werknemers wordt beschreven en toegelicht, 
maar betreurt het ontbreken van concrete maatregelen of oplossingen;

3. verzoekt de Commissie de arbeidsmobiliteit verder te bevorderen door een alomvattende, 
multidisciplinaire mobiliteitsstrategie voor de lange termijn te presenteren die erop gericht is 
alle bestaande wettelijke, administratieve en praktische belemmeringen voor het vrije verkeer 
van werknemers weg te nemen; verzoekt om een consistent, efficiënt en transparant beleid 
dat zich concentreert op de eisen van de arbeidsmarkt en economische trends;

Administratieve vereenvoudiging en wettelijke aspecten

4. herinnert eraan, gezien de bepalingen van de Verdragen en de bestaande wetgeving, dat de 
lidstaten een verantwoordelijkheid hebben om de administratieve procedures met betrekking 
tot de uitoefening van het vrije verkeer van werknemers te vereenvoudigen met het oog op 
een optimale tenuitvoerlegging van dit recht en om ongerechtvaardigde, onnodige en 
omslachtige administratieve procedures die de toepassing van dit recht beperken, te 
voorkomen;

5. dringt er bij de Commissie op aan de stroomlijning van administratieve praktijken en 
administratieve samenwerking te bevorderen, teneinde synergieën tussen nationale 
autoriteiten mogelijk te maken;

6. is bezorgd over de slechte omzetting en tenuitvoerlegging van de bestaande richtlijnen 
betreffende het vrije verkeer van werknemers, met name Richtlijn 2004/38/EG met 
betrekking tot het recht op inreis en verblijf van familieleden uit derde landen, en over 
omslachtige administratieve procedures en aanvullende verblijfsdocumenten 
(werkvergunningen, huisvestingsverklaringen) die niet stroken met Richtlijn 2004/38/EG;

7. verzoekt de Commissie om de voorrechten die de Verdragen haar toekennen ten volle uit te 
oefenen door de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2004/38/EG voortdurend en uitgebreid te 
bewaken en om in dat kader ook, indien nodig, het recht uit te oefenen om inbreukprocedures 
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in te leiden tegen lidstaten die de richtlijn niet naleven;

Verband met andere EU-beleidsterreinen

8. merkt op dat het recht van vrij verkeer van werknemers niet los kan worden gezien van 
andere rechten en basisbeginselen van de EU en dat eerbiediging van het Europese sociale 
model en de rechten die worden gegarandeerd door het Europees Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens, als weerspiegeld in het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, de mogelijkheid biedt om fatsoenlijke banen, adequate arbeidsvoorwaarden, 
socialezekerheidsrechten, gelijke behandeling, eerbiediging van het gezinsleven en de 
vrijheid om diensten te verlenen te realiseren;

9. is van mening dat de verschillen tussen de wetgeving van de EU en die van de lidstaten 
moeten worden verkleind, teneinde obstakels voor de tenuitvoerlegging en het gebruik van 
het recht van vrij verkeer van werknemers weg te nemen;

10. is van mening dat met het oog op de efficiënte tenuitvoerlegging van al het beleid ten 
behoeve van het vrije verkeer van werknemers de te nemen maatregelen moeten worden 
gecoördineerd, vooral op het gebied van de voltooiing van de interne markt, de coördinatie 
van socialezekerheidsstelsels, aanvullende pensioenrechten, bescherming van werknemers, 
onderwijs en beroepsopleiding, belastingen (zoals maatregelen om dubbele belasting te 
voorkomen) en bestrijding van discriminatie;

11. huldigt de opvatting dat adequate socialebeschermingsstelsels de geografische en 
beroepsmobiliteit van werknemers in hoge mate vergemakkelijken en dat de sociale 
integratie van mobiele werknemers en de sociale re-integratie van teruggekeerde werknemers 
in het beleid inzake arbeidsmobiliteit moeten worden geïntegreerd.

12. benadrukt dat een efficiënte tenuitvoerlegging van het vrije verkeer van werknemers vraagt 
om gecoördineerde maatregelen door de Europese en nationale autoriteiten die erop gericht 
zijn administratieve procedures voor kwesties die indirect verband houden met dit recht, 
zoals de overdracht van voertuigregistraties en medische dossiers, het vermijden van dubbele 
belasting, duidelijke regels voor de vergoeding van medische kosten enz., gemakkelijker en 
eenvoudiger te maken;

13. is van mening dat kleine en middelgrote ondernemingen de motor van het economisch herstel 
kunnen zijn, omdat zij de grootste bron van nieuwe banen zijn; herhaalt daarom dat de EU 
zich moet inzetten voor de ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen en deze 
moet ondersteunen, met name door middel van arbeidsbeleid en onderwijsprogramma's;

Maatregelen om het vrije verkeer te bevorderen

14. roept de lidstaten ertoe op de bestaande overgangsbelemmeringen voor het vrije verkeer van 
werknemers uit de lidstaten die in 2004 en 2007 tot de EU zijn toegetreden weg te nemen; 
meent dat deze belemmeringen contraproductief en discriminatoir zijn jegens Europese 
burgers, en roept op om de begunstigingsclausule voor de hele Unie te doen gelden;

15. verzoekt de Commissie om de positieve effecten van arbeidsmobiliteit voor zowel de gast- en 
thuislanden als de EU vanuit een sociaaleconomisch perspectief en met het oog op 
geografische cohesie bekend te maken;
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16. verwelkomt het plan van de Commissie om de langetermijnvraag en het langetermijnaanbod 
in de arbeidsmarkten van de EU, opgesplitst in sectoren, beroepen, kwalificatieniveaus en 
landen, tot 2020 regelmatig en systematisch te beoordelen, en adviseert met klem het arbeids-
en onderwijsbeleid van de lidstaten te coördineren met het oog op de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Europa 2020-strategie betreffende het scheppen van banen en het in de 
toekomst voorkomen van indirecte belemmeringen voor de uitoefening van het recht van vrij 
verkeer;

17. verzoekt de autoriteiten op alle niveaus om maatregelen te nemen om de arbeidsmobiliteit te 
stimuleren en het bewustzijn van de mogelijkheden en voordelen van mobiliteit te vergroten, 
en benadrukt daarbij de coördinerende rol van de Commissie;

Werkgelegenheidsdiensten en voorlichting aan werknemers

18. erkent en benadrukt het belang van openbare werkgelegenheidsdiensten, met name van het 
Eures-systeem en -netwerk, voor de bevordering van de arbeidsmobiliteit in de EU door het 
verstrekken van informatie over vacatures, mogelijkheden om onderwijs en 
beroepsopleidingen te volgen en arbeids- en leefomstandigheden;

19. is bezorgd over de verlaging van de beschikbare begrotingsmiddelen voor Eures-adviseurs en 
vraagt om een langetermijnstrategie die ervoor zorgt dat Eures en het personeel van Eures 
hun taken efficiënt kunnen vervullen;

20. is van mening dat voorlichting van werknemers in de EU over de voordelen van 
arbeidsmobiliteit en de rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien verder moet 
worden verbeterd; verzoekt de Commissie haar maatregelen en die van de nationale 
autoriteiten te coördineren en beter gebruik te maken van Eures en van Solvit, het 
onlinenetwerk voor het oplossen van problemen;

Vergaren van vaardigheden en kennis om het concurrentievermogen te vergroten

21. is van mening dat de concurrentiedruk op de arbeidsmarkten door de negatieve effecten van 
de economische crisis is toegenomen en dat er, om weer een comparatief voordeel te krijgen, 
moet worden geïnvesteerd in formeel en informeel onderwijs, beroepsopleiding, uitwisseling 
van werkervaring en gecoördineerde maatregelen om de vergroting van de arbeidsmobiliteit 
te versnellen;

22. feliciteert de Commissie met haar kerninitiatief "Jongeren in beweging" en met de "Agenda 
voor nieuwe vaardigheden en banen" en verwelkomt met name het proefproject "Je eerste 
Eures-baan" en de voorgestelde maatregelen voor de ontwikkeling van een Europees 
vaardighedenpaspoort;

23. is van mening dat vaardigheden en kennis de mobiliteit van werknemers bevorderen en 
verzoekt de Commissie een routekaart met betrekking tot de vraag naar vaardigheden te 
ontwikkelen en een middellange- en langetermijnbeoordeling van de in de toekomst 
beschikbare banen te maken;

24. huldigt de opvatting dat de aandacht niet alleen moet uitgaan naar jonge werknemers en dat 
gerichte strategieën gewenst zijn om het vrije verkeer van verschillende categorieën 
werknemers te bevorderen en te vergemakkelijken op basis van hun specifieke kenmerken 
(leeftijd, geslacht, vaardigheden, tot kwetsbare groepen behorend) en behoeften;



PE458.756v01-00 8/11 PR\857453NL.doc

NL

25. roept de lidstaten ertoe op hun strategieën voor een leven lang leren en de beroepsopleiding 
af te stemmen op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkten en overdraagbare vaardigheden te 
ontwikkelen die geografisch en wat betreft kennis een breder gebied bestrijken, teneinde deze 
beter te laten aansluiten bij het aanbod van banen;

26. roept de Commissie en de lidstaten ertoe op gezamenlijk toe te werken naar een situatie 
waarin onderwijsprogramma's van scholen en universiteiten beter met elkaar te vergelijken 
zijn en waarin het Europees onderwijs meer is gestandaardiseerd;

27. huldigt de opvatting dat een betere synergie moet worden gevonden tussen programma's die 
zijn bedoeld om het vrije verkeer van studenten, personen die een beroepsopleiding volgen 
en stagiaires aan te moedigen en programma's die specifiek zijn gericht op bevordering van 
het vrije verkeer van werknemers;

28. huldigt de opvatting dat onvoldoende talenkennis (vooral bij volwassenen) nog steeds een 
belangrijk obstakel is voor de arbeidsmobiliteit; verzoekt de lidstaten om het talenonderwijs 
actief te bevorderen en de Commissie om haar inspanningen op dit gebied voort te zetten;

29. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en de parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

Arbeidsmigratie in de EU is lange tijd gezien als een potentieel probleem dat tot 
onevenwichtigheden op nationaal niveau kon leiden, zoals arbeidstekorten en negatieve effecten 
op de collectieve onderhandelingen en de lonen in gastlanden. Hoewel het begrip "vrij verkeer 
van werknemers" altijd een plaats heeft gehad in de Verdragen, als garantie voor de voltooiing 
van de interne markt en de versterking van een echte Europese identiteit, is de lidstaten het recht 
toegekend om tijdelijk belemmeringen voor de openstelling van arbeidsmarkten voor nieuwe 
lidstaten te in stand te houden.

Historisch gezien heeft de angst altijd voornamelijk betrekking gehad op twee aspecten: a) een 
grote instroom van immigranten uit armere landen in de meer welvarende landen, en b) het 
verlies van banen van onderdanen van het gastland aan de immigranten of, in het betere scenario, 
een daling van de lonen.

Recente studies hebben echter aangetoond dat deze angsten nooit werkelijkheid zijn geworden 
en dat arbeidsmigratie juist een gunstig effect heeft gehad voor de EU als geheel. De oorzaak 
hiervan was een natuurlijke convergentie van vraag en aanbod, waardoor bepaalde banen niet 
meer gewild waren bij werknemers van het gastland en werden vervuld door migrerende 
werknemers. In dit geval was de meerwaarde voor de nettowelvaart van de EU duidelijk, omdat 
er in de lidstaten minder niet-vervulde banen waren en er geen negatief effect op de 
productiviteit optrad, terwijl de inkomens van de werknemers die ervoor kozen om hun diensten 
in een andere lidstaat aan te bieden stegen. Bovendien nam de illegale arbeidsmigratie af, omdat 
er geen prikkels bestonden om fraude te plegen, en waren er duidelijke signalen voor de trend dat 
de migrerende werknemers in de ontvangende samenlevingen integreerden.

Hoewel arbeidsmigratie derhalve aantoonbaar positieve effecten heeft gehad, zijn er ook enkele 
andere aspecten van het vrije verkeer van werknemers waaraan aandacht moet worden 
geschonken. Uit gegevens uit 2008 blijkt dat 2,3% van de EU-burgers (11,3 miljoen mensen) in 
een andere lidstaat verblijven dan het land waarvan ze onderdaan zijn, en nog veel meer burgers 
tijdens hun leven van dit recht gebruikmaken. Bij een recente Eurobarometer-enquête verklaarde 
10% van de respondenten in de EU-27 in het verleden in een ander land te hebben gewoond en 
gewerkt, terwijl 17% van plan was in de toekomst van het recht op vrij verkeer gebruik te 
maken. Dit laat zien dat de omvang van de migratiestroom niet buitengewoon hoog is. Een reden 
hiervoor is dat werknemers die een baan in een ander land aannemen ook met allerlei andere 
zaken worden geconfronteerd. Concreet vertaalt zich dat onder meer in problemen die verband 
houden met het leven in een andere cultuur, de aanpassing aan een nieuwe taal, vervreemding 
van de familie en andere obstakels voor de volledige uitoefening van het vrije verkeer. Met het 
oog hierop heeft de Commissie de mededeling "Het vrije verkeer van werknemers opnieuw 
garanderen: rechten en belangrijkste ontwikkelingen" gepresenteerd, waarin een duidelijk beeld 
van de huidige stand van zaken wordt gegeven.

Gezien de bevindingen uit de vorige mededeling van de Commissie heeft de rapporteur zijn 
aandacht geconcentreerd op middelen en strategieën die de situatie kunnen verbeteren en die 
bevestigen dat Europa zich heeft verbonden tot versterking van het recht van vrij verkeer van 
werknemers.

Het uitgangspunt van de aanpak die op Europees niveau moet worden gekozen, is dat vrij 
verkeer van werknemers een recht van burgers is en dat de uitoefening van dit recht niet tot 
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negatieve effecten op de arbeidsmarkten heeft geleid. Dientengevolge spelen de lidstaten, samen 
met hun lokale en regionale autoriteiten, een cruciale rol bij het vergemakkelijken van de 
uitoefening van dit recht en de correcte en volledige tenuitvoerlegging van de bestaande 
wetgeving. Bovendien bestaat er een sterke noodzaak om samen te werken aan het verkleinen 
van de verschillen tussen de wetgeving van de EU en die van de lidstaten, teneinde mogelijke 
directe en indirecte belemmeringen weg te nemen, met name belemmeringen die verband houden 
met discriminatie op grond van nationaliteit, de weigering om familieleden rechten te verlenen, 
socialezekerheidsstelsels en andere obstakels die werknemers kunnen beletten of ontmoedigen 
om bij het zoeken van werk gebruik te maken van het recht van vrij verkeer.

De acties die in het verslag worden voorgesteld, zijn zodanig gestructureerd dat ze de 
belangrijkste in de discussies gesignaleerde problemen met het vrije verkeer van werknemers 
aanpakken. Aangezien bij verandering van baan en land niet alleen de bepalingen van het 
arbeidsbeleid ertoe doen, zijn de eerste acties die nodig zijn: convergentie met andere 
beleidsmaatregelen en strategieën, ten einde de verhuizing van werknemers naar het gastland te 
vergemakkelijken. Dit omvat maatregelen op het gebied van de voltooiing van de interne markt, 
de coördinatie van socialezekerheidsstelsels, aanvullende pensioenrechten, bescherming van 
werknemers, onderwijs en beroepsopleiding, belastingen (zoals maatregelen om dubbele 
belasting te voorkomen) en bestrijding van discriminatie. Bovendien zijn de bepalingen die 
verband houden met de rechten van familieleden even belangrijk als de bepalingen die 
rechtstreeks verband houden met de personen die op zoek zijn naar een baan, omdat het niet 
toekennen van die rechten kan leiden tot nieuwe negatieve prikkels om in een andere lidstaat een 
baan te zoeken.

In de tweede plaats bestaat er een duidelijke noodzaak om de effecten van arbeidsmigratie in 
overeenstemming te brengen met de bestaande strategieën op Europees niveau, in het bijzonder 
de Europa 2020-strategie, en met de versterking van de rol van kleine en middelgrote 
ondernemingen. Het is van cruciaal belang om kleine en middelgrote ondernemingen bij de 
bevordering van arbeidsmigratie te betrekken. Hun ontwikkeling zal meer banen opleveren en 
hun specifieke dynamiek kan een cyclische migratie van werknemers in de hand werken, die 
uiteindelijk berust op de versterking van vaardigheden door "leren door te doen" of het "op de 
schouders van voorgangers klimmen", en die zal bijdragen aan de instandhouding van een 
concurrerende omgeving die tot betere eindproducten zal leiden.

De huidige situatie en de lessen die zijn getrokken uit de financiële crisis hebben een nieuw 
spectrum aan mogelijkheden geopend om de economische prestaties te verbeteren en de 
werkgelegenheid te vergroten. Om dat te bereiken, zijn de opbrengsten van arbeidsmigratie van 
groot belang, omdat arbeidsmigratie tot een sterkere sociaaleconomische convergentie zal leiden, 
evenals tot het voortdurend delen van ervaringen, hetgeen in het voordeel van zowel werkgevers 
als werknemers is. Daar komt nog eens bij dat de doelstelling inzake het scheppen van banen 
gemakkelijker verwezenlijkt zal kunnen worden als al het beleid inzake arbeidsmobiliteit 
volledig wordt geïmplementeerd.

In de derde plaats richt de rapporteur zich op het belang van voorlichting en kennis. Een trend 
die in de meeste lidstaten waarneembaar is, heeft te maken met het onbevredigende niveau van 
de bestaande voorlichting over rechten en plichten die de burgers moeten kennen.
Arbeidsmobiliteit moet beter worden gepromoot en de informatie moet heel toegankelijk zijn 
voor alle betrokken personen. In dit verband is de rol van de Europese instellingen en de 
nationale regeringen doorslaggevend, aangezien zij moeten samenwerken om te voorkomen dat 
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er een situatie van asymmetrische informatievoorziening ontstaat. Nu de samenstelling van het 
banenbestand een veranderende trend laat zien, mogen de noodzaak om vaardigheden te 
versterken en de rol van het onderwijs niet over het hoofd worden gezien. Om die reden neemt 
de rapporteur een duidelijk standpunt in over het opvoeren van de inspanningen om allerlei 
soorten onderwijsprogramma's te bevorderen met het duidelijke doel om een beroepsbevolking te 
ontwikkelen die in staat is om in te spelen op de behoeften en uitdagingen van de toekomst. In 
dit verband wordt speciaal gewezen op de coördinatie van het onderwijsbeleid en het versnellen 
van de procedures voor de erkenning van diploma's, zodat het vooruitzicht op een uniform begrip 
van de wijze waarop we de economisch actieve bevolking moeten voorbereiden op de 
veranderingen en de concurrentiedruk die de markt teweeg zal brengen zal worden verbeterd.

De belangrijkste boodschap van het verslag is dat, aangezien er geen negatieve effecten van 
arbeidsmigratie zijn vastgesteld, vooral na de integratiegolven van 2004 en 2007, er geen 
sociaaleconomische noodzaak bestaat voor het in stand houden van de obstakels voor het 
betreden van een nieuwe arbeidsmarkt, met name voor Roemeense en Bulgaarse burgers. Om het 
verwachte welvaartsniveau en de gewenste vooruitgang te verwezenlijken, moet het nationale 
beleid nauwer aansluiten op de Europese strategieën. Bovendien kan vrij verkeer van 
werknemers in een tijd van geglobaliseerde markten en demografische veranderingen een 
oplossing bieden voor het probleem van een betere aansluiting vraag en aanbod in de 
arbeidsmarkt. Om deze gewenste situatie te verwezenlijken, moet de aandacht gericht zijn op de 
tenuitvoerlegging van de bestaande wetgeving en toepassing van de regels, evenals op het 
bevorderen van gecoördineerde maatregelen op het gebied van de erkenning van diploma's, de 
ontwikkeling van onderwijssystemen voor de toekomst om te kunnen inspelen op de behoeften 
van de markt en de handhaving van een hoog niveau van concurrentievoordelen op basis van 
vaardigheden en andere rechten die werknemers moeten uitoefenen om in een nieuw land te 
kunnen wonen en werken. Alle onnodige administratieve procedures die de uitoefening van het 
recht van vrij verkeer van werknemers kunnen vertragen of verhinderen, worden beschouwd als 
ongerechtvaardigd en vragen om onmiddellijke correctie, aangezien deze een last vormen 
waarvoor geen economische of sociale rechtvaardiging bestaat.

De rapporteur is ervan overtuigd dat om een grondig begrip van de huidige situatie en 
toekomstige ontwikkelingen in de arbeidsmarkt te krijgen, het goede werk van de Commissie om 
arbeidsmobiliteit tot stand te brengen en te ondersteunen moet worden versterkt, dat er meer 
doorwrochte analyses nodig zijn met betrekking tot inbreukprocedures tegen lidstaten die de 
wetgeving niet naleven, met betrekking tot aan vaardigheden gerelateerde trends in de 
arbeidsmobiliteit en met betrekking tot sectoren en geografische gebieden, en dat er een 
alomvattende, multidisciplinaire mobiliteitsstrategie voor de lange termijn moet worden 
gepresenteerd die erop gericht is alle bestaande wettelijke, administratieve en praktische 
belemmeringen voor het vrije verkeer van werknemers weg te nemen. De economische 
argumenten om de arbeidsmarkten open te stellen zijn in deze tijden duidelijker dan ooit. 
Buitensporige protectie met betrekking tot arbeidsmobiliteit zal de verschillen tussen de lidstaten 
verder vergroten en tot wederzijds wantrouwen leiden. Dit kan een negatieve uitwerking hebben 
op de prestaties van EU als mondiale speler en kan haar concurrentiepositie verzwakken. Dit is 
het moment dat de EU-lidstaten moeten samenwerken en samen moeten groeien.


